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Erfarenheter från projektet Stärka världsarv och 
utvecklingsprocessen i Världsarvet Falun 2019–2021



PROJEKTETS SYFTE

Testa och anpassa UNESCO World Heritage
Sustainable Tourism Toolkit för att stärka en 
hållbar utveckling av svenska och nordiska 
världsarv och kulturmiljöer – ur ett 
turismperspektiv.

FACILITERA SAMVERKAN!

Metoden är generell och kan användas för att 
säkerställa en hållbar plats- och 
destinationsutveckling i stora och små 
destinationer, kommuner och regioner.

Samordnad besöksmåls-
och världsarvsutveckling



Att bygga en plats, en  
destination - tillsammans

• Resa – bo – äta – göra 
• Samsyn och koppling till  

regionala & lokala 
utvecklingsstrategier

• Bygga samverkan i den 
lokala  samhällsplanering

• Former för samarbeten 
och klustersamverkan

• Paketering av produkter 
och upplevelser

• Digital och fysisk 
tillgänglighet

• Attraktivitet!



P R O J E K T I N N E H Å L L O C H  G E N O M F Ö R A N D E

I  V Ä R L D S A RV E T FA L U N 2 0 1 9 – 2 0 2 1 ?

Vad och hur gjorde vi



GEOGRAFISK OMFATTNING

• Falu Gruva

• Staden

• Bergsmanslandskapet runt Falun

Världsarvet Falun 
omfattar
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GUIDE 1 – ANALYSERA DESTINATIONEN

• Tillgångar i form av aktörer = företag, 
föreningar, organisationer och
besöksmål + bo-äta-göra
och transportlösningar.

• Fakta och statistik 
om destinationen.

• Vad som finns och vad saknas?

• Analyser kring organisatorisk, ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet

• SWOT-analys som 
grund för strategisk planering



GUIDE 1 –ANALYSERA DESTINATIONEN

Styrkor

• Autentiskt, ursprungligt och äkta.

• Falu gruva är ett väletablerat besöksmål

• världsarvet har unika miljöer och historier för upplevelser

• Lokalt ambassadörskap och växande engagemang

• Nya aktörer vill vara med och utveckla världsarvet.

Möjligheter

• Världsarvsstaden Falun som destination och varumärke

• Världsarvsutnämningen ger unika möjligheter till internationell 
synlighet på en global marknad.

• Hemester och ökat intresse för kultur- och naturupplevelser i 
historiska miljöer

• Faluns vackra natur och unika kulturmiljöer

• Världsarvet är en resurs i Faluns och Dalarnas 
besöksnäringsutveckling.

Svagheter

• Hemmablindhet

• Världsarvet möter inte besökarnas behov och 
förväntningar

• Världsarvet saknar förankrad organisering med tydliga 
roller, ansvar och samsyn

• Ingen äger frågan om världsarvets utveckling, ingen 
samordnar och samlar intressenterna

• Låg kunskap och lågt intresse hos beslutsfattare leder till 
beslut som hotar världsarvets värden

Hot

• Pandemier

• Lågkonjunkturer

• Bristande finansiering och samhällsstöd

• Inga resurser till utveckling

• Lågt intresse för Världsarvet Falun i omvärlden.

SWOT



GUIDE 2 –UTARBETA STRATEGI

Vision

Världsarvet Falun är ett tydligt, hållbart och levande 
världsarv som bidrar till Faluns utveckling.

Mission

Alla tar tillvara och stärker Världsarvet Faluns 
enastående universella värden.

Värden

KRAFTEN I PLATSEN

ÄKTA – NÄRA – INNOVATIVT

Målgrupper

Nyfikna upptäckare  

Aktiva naturälskare  

 



GUIDE 3 – ORGANISERA SAMVERKAN

• Tydliggöra ansvar och roller i det gemensamma 
världsarvsarbetet➔
bevara – använda –utveckla.

• Aktivera samverkan mellan världsarvets parter 
för att driva gemensamma utvecklingsfrågor.

• Genomföra interna dialoger i parternas
organisationer för att:
- tydliggöra den egna organisationens ansvar
- synliggöra behov och möjligheter
- skapa handlingskraft

• Skapa organisering för att realiseras det 
som har beslutats i aktuella planer.



Projektets 
organisering 
2019 - 2021

Projektets styrgrupp

Referensgrupp:
Världsarvsrådet Falun

Workshops i storgrupp 
2020 med primära 
parter, intressenter 
(ca 30-40 personer)

Arbetsgrupp med 
repr. för formella 

parter inkl. 
världsarvs-

samordnaren

Expertgrupp, 
bollplank till 

projektledning 
och 

arbetsgrupp

Besöksnäringens 
myndighetsgrupp

Tillväxtverket

Nationella 
intressenter

Regionala 
intressenter

Lokala 
intressenter

Projekt- och 
processledning

Startmöte dec 
2019 med 
Unesco, 

världsarvets och 
projektets 

intressenter 
ca 90 personer, 

halvdag
(fysiskt möte)

Lärkonferens med resultatredovisning juni 
2021 med projektets parter, intressenter och 

aktörer i svensk besöksnäring, halvdag, ca 
150 personer (hybridkonferens)

10 guider 2020-2021
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STRATEGI OCH VERKSTAD

TAKTISKA PROCESSER

HUR?
VAD 
och 

VEM?

STRATEGISKA PROCESSER OPERATIVA PROCESSER

GÖRA!



Vad är viktigt i utvecklingen av hållbara platser?

• Samsyn kring syfte, mål och vägen dit -> 
hållbar, långsiktig strategisk planering

• Samordning kring vem som gör vad -> 
organisering - ansvar – roller - ledning

• Samarbete -> handlingsplan + handling 

Vad är viktigt i utvecklingen av hållbara platser?

• Samsyn kring syfte, mål och vägen dit -> 
hållbar, långsiktig strategisk planering

• Samordning kring vem som gör vad -> 
organisering - ansvar – roller - ledning

• Samarbete -> handlingsplan + handling 



HANDBOK FÖR HÅLLBAR 
TURISMUTVECKLING 
I VÄRLDSARV OCH 
KULTURMILJÖER



LÄNKAR TILL MER INFORMATION 
OCH MATERIAL FÖR NEDLADDNING 

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och Process- och 
projektsammanfattning Stärka världsarv 2019–2021 går att ladda ned som pdf-filer. 
Ange publikationens namn i sökfältet på någon av följande webbplatser:

www.raa.se

www.tillvaxtverket.se

www.regiondalarna.se

På Visit Dalarnas webbplats kan du också ta del av filmer och presentationer 
från projektets Stärka världsarvs lärkonferens den 18 juni 2021 i Falun:
visitdalarna.se/corporate





Ulrika Nisser

ulrika@graffman.se

Tack för mig!


